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Lenkai Saukiami
• •

Gelbėti Lenkiją
TZ • v» • 1^

. Kviečiami Kas Gyvas 
Imties Ginklų

METAI-VOL. V. No. 161

VOKIETIJA TURI KLAU 
SYTI TALKININKU.£

JAPONAI TRUKŠMAUJA 
PRIEŠ S. VALSTIJAS.

KITAIP BŪSIĄ VISAI 
BLOGA.

Ministcris atsako j paklau- 
simus.

I MAISTINĖS RIAUŠĖS VO 
KIETOJOJE.

j Žmonės reikalauja nckontra 
liuoti maisto.

Turkai Nacijonalistai Veikia 
Sulig Maskvos Nurodymų

Skelbiamas Manifestas ir 
Proklemacijos

LENKIJOS LIKIMAS PA
VOJUJE.

Bolšeiikai nesulaikomai 
briaujasi.

Varšava, liepos 9. — Lenkų 
narijunalė apsigurinto tarytai 
paskelbė į lenkų tuntą kuršių 
manifestą. Pašaukia, visus len
kus liuosnorini eiti kariauti. 
Nes Rusijos Imlšovėkų armijos 
jinžangiuoja ant Lenkijos.

kaukiami karas laukan kas 
a gyvus, kas tik gali pavarto

ti ginklus. Vtai netinkamieji 
karės laukui žmonės manifes
tu raginami kuoveikiaus ra- 
gtatnmtics ir pnliuosuoti visu* 

-jaunesnius už save ir Rvelktfs 
uddininkua, katrie šiandie y- 
ra vyriausybės tarnyboje.

Vtai tie valdininkai šaukia
mi kari* luuknn.

Manifeste'pareiškiama, kad 
lenkui kovoju ae su rusais, liet 
sn bolševikais. P-i manifestn 
pasirašo prezidentas Pilsuds
kį.

Šalies likimas pavojuje.

Paskni manifestą tuojau* 
paskelbta praklemnt-ija į len
kų kareivius. Sakomn, jog 
lenkams jirisiartina sprendžia
masis momentas, kuriam ša
lies ir tautos likimas bus nus
pręstas. ftiundie lenkai turi 

, parodyti, ar jie turi gyvuoti, 
ar pragaišti.

P rok loma r i jo jo kareiviai už 
tikrinami, kad jei jie bus su
žeisti, vyriąnsybė * vfevien ne- 
pertrsukai&nti jiem* tnvkėii 
užmokt-sėių (Algų), žuvusių 
kareivių šeimynoms bus mo
kamos algos.

Vtai lenkai gyventojai, kat
rie turi kardų, šautuvų, rc- 
•olverių arba kitokių ginklų 
h* asu&idjos, kvfcti&mi vta4 
tai sunešti į paskirtas vietas. 
Vyriausybė tai pavartos arini- 
• «

Eina kariauti moterys.
P<f paskelbimo manifesto, 

knnveikinns atsiliepė į rakru- 
tarimo raštines tūkstančiai 
moterų ir merginų. Įstoja ar 
uiijon studentai, ministerijų 
darbininkai ir kilt

Moterų batalijunui nebus 
siunčiami mūšių lankam Bus 
jiastatyti saugoti maisto san
delius ir visokią karės medžia
gą. Užims garnizonu rietas. 
Tuomet daug vynj kareivių 
bus jmliuosuota nuo tų visų 
pareigų ir pasiųsta jirieš liol- 
ši>vikus.

’ Sorijalistų contralis komite
tas paskelta'- atsiliejiimą į vi
sus lenkus socijalisttis stoti 
visiems ginti savo šalį prieš 
bolševikų užjdudinąg

Bolševikai perėjo Bereziną.

Bolševikų kariuomenė jm> ke
lių iieimvykusių pastangų 
jieraiti j»er ujię Beraginą pa
galinus staiekė savo tikslą ša
limais Noriisialkų pielrytuose 
nuo Borisovo. ■

Per uį>ę persimetė stijirios 
tailševikų spėkos. Apie tai ofi- 
rijalini skelbia lenkų štaims.

Pietuose nuo Berazinos mie
stelio jmt ujię ir gi persimetė 
mažesni tailševikų burini.

Patvirtintas tvirtovės 
puolimas.

IAtikai ofioijaliu pranešimu 
patvirtina tvirtovės Iiovno ne
tekimą. Bot n^iie Lucką, kurį 
bolševikai taippat jmėrnę, kol
tas nutylima.

Sulaužytas lenkų sparnas.

Londonas, liepos 9. — K 
Maskvos oficijalini pranešta, 
kad bolševikai sulaužė dešinį
jį lenkų fronto sparną jx> vi
sos eilės žiaurių mūšių arti 

; .Staro-Konstantinov. Lenkai

I

niekur neturi pasekmės pasi
priešinti, sakoma boldckikų 
depešoje.

PAKILS STREIKAS AIRI 
JOS KLAUSIME.

Leamington, Anglija, liepos 
9. — Čia turi suvažiavimą an- 
gleknsių federacija. Suvažia
vime jMularyta rezoliucija, kad 
jei Anglijos vyriausybė neat
šauks kariuomenės iš Airijos 
ir nepert rauks siuntimų tarės 
medžiagos rusų bolševikų prie
šininkams, bus jmkeltas gene- 
ralis visų unijų atraitas. •

LIEPOS 9, 1920.
• ' —————
Clnrrięn Ir pricmlmHni. — Gra

žus oriu iinudio j? ntoj; maža 
atmaina tnaperaturaje.

1 Vakar augžfiaunia mnipcrnluni 
tavo 75 L; irmiausin — 63 1.

Saulė Iriu 5^3; Milžtam S £7. 
- Mžsalšs psuta 12.45 i-kų.

UŽDARYTOS AUDIMINĖS.
Laurence, Mass.. liejios 9. 

— Atnerirąn Vrolei Co. čia 
nvapribnotam laikui uždarė 
savo keturias audūniuė*. 14,- 
000 darbininkų palietė nednr-

Taip sako Lloyd George. \

Spa, Belgija, liejas 9. — 
Talkininkų su vokiečinis kon
ferencijoje praėjusias tris die
nas užėmė aptarimas, kokiuu 
bildu Vokietija kuoveikinus 
liiy'lą nusiginki uoli ir >iumi- 
žinti savo kariuomenės skait
lių, kuip tas rai kabi ujama tai
kos sutarties sąlygomis.

Anglijos ministcris 
ninkas Lloyd George 
liaus vakar talkininkų vardu 
paskaitė vokiečiams ultimatu
mą. Pareikalauta, knd jie pa
skirtu laiku nusiginkluotų. Gi 
jei to neatliksią, talkininkų 
kareiviai užimsiu naujas Vo
kietijos teritorijas.

Pabaigtos' diskusijos.
Lloyd Georgo sakė: 

.‘•Diskusijos pabaigtos. Tal
kininkai ir Vokietija patyrė, 
jog taikos sutarties sąlygos 
nepiJdomos. Vietojo 100.000 
šautuvų- Vokietija turi jų 
3,000,000 ir penkta ar šešis 
kartus dauginu kulkaKvaidžių, 
kaijj taikos sutartimi leidžia
ma turėti.

•• Vokiečiai mėgina teimu- 
tios. 'kad sąlygos nepildomo* 
dėl neramios vidujinės padė
ties. Bet toji padėtis turi 
►ibaigti. Vokietija būtinai 
ri prisitaikinti prie taikos 
tarties.”

Duodama laiko.
Toliaus jis pareiškė, jog tal

kininkai vokiečiams tuo tiks
lu duoda laiko. Per sekančius 
tris mėnesius Vokietijos ka
riuomenė turi būt sumažinta 
ligi 150,000 vyrų. Per kitus 
sekančius tris mėnesius ligi 
100,000. Be to, Vokietija tal
kininkams turi pavesti visus 
savo atliekamus ginklus ir ki
tus kuras pabūklus.

Ir jei per seknnrius tris mė
nesius bus pnstebėta, kad Vo
kietija nepildo sąlygų, talki
ninkai okupuos naujas Vokie
tijos teritorijas.

pirmi*
pnga-

pa- 
tu-
*U-

Ką turi padaryti.
Sulig talkininkų nurodymų, 

Vokietijų štai kų tuojau* turi 
atlikti:

L Išreikalauti nno visų vo
kiečių gyventųjų visus Rink
lus.

2. Talki ninkni Vokietijai 
jiageltam tuo tikslu jiaskirr- da
lį savo kariuomenės. Svar
biausias kariuomenės tikslus 
bus prižiūrėti vokiečių nusi- 
ginklavimosi.

•1. Vokietija jiarrilys, tad iš 
kitur šalin 
ginklai.

Vokietijos 
šiandie turi
talkininką reikalavimu.

Puškai lias tariamasi atlygi
nimu klausime.

nebūtą j vėlimu

atstovai kaip 
pasirašyti po tuo

Rymas, liepos 8.— Italų 
premjeras paskelbė spccijalę 
proklenuiaiją. kurią ja panai- 
kinanui visokia cenzūra knbta- 
gramoms, siunčiamoms iš I- 
taiijos.

Tokyo, liepus 9. — Aną die
ną žemesniąjįuu atstovų bute 
pakeltos trukšmns dėl priešja- 
jsiniškos agitacijos Suv. Vals
tijose. Vienas atstovas paklau
sė vyrinusj’ta-s, nr gi vyriau
sybė negalinti snrnsti teisiškų 
priemonių prieš skleidimą a- 
gitncijų Amcrdiuje prie jajKi 
nūs vietoje uždraudimo siųsti 
ten jajmnams japonių pa vei
kslus.

Užniliežinią reikalų minis- 
toris Uchida atsakė, jog vy
riausybė trio klnnsimu darbuo
jasi visokiais prieinamais jai 
budais. Bet* uždraudimas siųs
ti j»aveikslus yra gyvas ir ne- 
atšaukiamai reikalas.

Ilirosliya provincijos gyven
tojai. iš kur dauginusia jn- 
jMinų išvirių apsigyvenę Cali- 
fornijoj, nutari- prisiųsti at
virą laišką j Californijos gy
ventojus, protestuodami jirieš 
visokius ten nnti-jnjioninius 
sumanymus.

Ministaris Urliida klausime 
japoną ekspedicijos Siiierijo- 
je štai ką paaiškino:

Japonija ekspediciją Sibe- 
rijon siuntė dviem reikalais— 
jrirmiauriu dpoti pageltais če- 
kams-slovatams, jNiskui —ap 
saugoti Japonijos reikalus toj 
šalyj.

Pinniausis tikslas sakė U- 
chida, atsiekti*. Bet antrasis 
ne. Tad ir toliaus .Sita-rijoje 
japonų reikalai ir japonar’gy- 
ventojai turi būt jiilnni ap
drausti.

Pagalinus Uchida pareiškė, 
jbg Jrfijionijn nieko ta-ndra ne- 
tnrinti su kokia ten ‘steigia
ma rytinėj Liberijoj bufferi- 
ne valstija.

Berlynas, liepos 9. — Andai 
mieste Hamburgo įvyko dide
lės riaušės dėl pabranginimo 
maisto. Du žmogų nužudyta 
ir keliolika sužeistu.

Hinušės kuone kasdien ntsi- 
kartajn įvairiuose Volrietijos 
miestuose. Ir visur pasibaigia 

K’Sttfta prnltajtYnn • ’->.> 
j sjinnkiii užjiuldiuėja ir jilėšiu 
krautuves.

Ni-žmoniškni visur jrnbran- 
gęs maistas. Žmonės reikalau
ja, knd vyrinus.vbė atsisakytų 
kontroliuoti maistą. Jie mano, 
jog tuomet atsirastų daugiau 
maisto ir tasai butą pigesnis.

Tiems žmonių norams labai 
priešinasi surijai tatai. Bet vy
riausybė, sakoma, nors išdn- 
lies paliausianti kontroliuoti 
maistą.

NORI DIDESNIO UŽMO
KESČIO IR PIGESNIU 

ANGLIŲ.

Londonas, liepos 9. — Lea- 
mingtone nng1ek:txių suvažia
vime jmdaryta rezoliucija, kad 
vyriausybė anglckariums padi
dintų užmokestį ir sumažintų 
anglims kainą.

Sumanymas anglvknsiiun* 
dirbti js-nkins dienas savaitė
je atmestas.

VOKIEČIAI GALVOJA A 
PIE DIDELĮ PREKYBOS 

LAIVYaYĄ.

Berlynas, lieja* 9. — Po ka
rės vokiečiai galvoja atstaty
dinti ir vėl didelj savo preky- 
bos laivyną. Reichstago biu
džetinis komitetas tam tiks
lui skiria 196 milijardus mar
kių.

TH1NGS THAT NEVER HAPPEN

NEKUOMET TAJP NĖRA.
Žmogelis j krautuvės agentę, kurs kolektucja pinigus 

a* mm <4nrhn tr menn•J “>r • •— i ' i - - i '

neturi nieko bendra su tamstos atliekamais reikalais. Tams 
tai riovicn savaitine mokestis turi

*

būt mokama, kaip yra

GRAIKAI SMARKIAI VEI- komis, liet tik <u neskaitlin-
KIA TURKIJOJE.

Turkai savaip aiškina tą vei 
kimų.

Konstantinopolis, liepos 9.
Gra:’
vyksta visur greitai ajnridirb- 
ti su turkais nncijonnlisf uis. 
kad vietos nacijonalistai ima 
tau sielvartauti. Ją laikraščiai 
ima intarti Mustaphą Kernai 
pašą tik suvedžiojime. Parei
škiu, jog Turkijiai artinusi 
galutina jinhaign.

Niekas negali tikrai pasaky
ti, kiek yra teisingumo tuose 
jų lamentuosv. Gali būt taip, 
liet pili Imt ir kitaip.

Talkininkų karės ekspertai 
tvirtinu, jog turkui nacijona
listai veikiai busią suklupdytu 
Bet turkai ekspertai tiems 
tvirtinimams priešgininnja.

Graikų pranešimai.

t i raikai oficijaliuose savo 
pranešimuose iš karas lauko 
pažymi, kad turku nacijona- 
listų divizijos kaip bematai 
sutirpsta, kuomet graikai prieš 
jus atidaro artilerijos ugnį.

Graikai imsekniimmi veikia 
visais frontais ir jiems'sekasi 
žygiuoti Anatolijos gilumon. 
Graikai ypač smarkiai jmžan- 
giuoja šiauriuose nuo Balike- 
*ri, kur Jie mėginu susijungti 
su savomis kolimanomis, iš
sodintomis l’adermoj.

Kuone visa Biglm provinci
ja jau jmliuosuota nuo naci- 
jonalistų. Tenai graikai uži
mu strategines vietas, tas ap
taiso ir leidžiasi tolinus.

gaiš būriais.

Talkininkų nuomonė.

Talkininkai visai kitaip 
nnomoniauja. Jie netiki turkų 
pasakojimams. Jie sako, jog 

’ • trinti* Jum t■ t' ori i- 
šiaudo. Taip šiandie esama ir 
su turkais.

Kad turku padėjimas yra 
blogas, sako talkininkai, tad 
liudija kndir tas faktas, kad 
Adrinnopolio komendantas Je- 
fnr Tnvnr nusprendė neka
riauti atvirai su graikais už 
Trakiją. Paskelbė jis įsakymų 
savo kariuomenei pasiskirsty
ti j neskaitlingus burirs ir 
pradėti pasnlingų karę prieš 
graikus.

Pirmiau, suko, buvę kitaip. 
Nes Jafar Tavar buvo manęs, 
jog graikai turėsią daug dar- 
l»o Smirnos šone ir todėl jiems 
prisieisią ten pasiųsti skaitlin
gą kraiuomenę. Trakijni teksią 
mažai graikų.

šiandie pasirodo, kad Smir
nos šone ncjierdnug skaitlin
ga graikų kariuomenė be di
dėliu sunkenybių pažangiuo
ju. Tad graikai skaitlingesnę 
karinnomenę gili pąvartnfi 
pačioj Trakijoj, 
vieną ir kitų tvirtinimai.

Jškalno negalima pasakyti, 
katra pusė laimės, kuip nelen
gvu patirti, kaip teisingi tie 

Laikas yra geriausias spren
dėjas tokiuose atsitikimuose, 
.lis kuiMiiškiausiai mnms pa
sakys. kieno pusėje teisybė.

Turku pasakojimai.

Ne visi turtai yra dideli 
bailini ir ne visi jmsiduoda 
nusiminimo jausmams.

Kuomet vieni iš jų Turki
jai nemato jau jokios j>ag<d- 
l»os rimtesnieji kitaip pasa
koja apie Turkijos likinią.

Jie sako, knd jei jau Turki
jai litis lemta pražūti, turkui 
m-pni-it ratik.-ią iš ko\os lauko 
ta- garbės vainiko, Zųrią jie, 
ta*t į kajius su savimi jiasi- 
imsią ir patį priešininką.

Tie turkai utvirni sako, jog 
turkų nacijonaltatą nejuisilni- 
L- vi n H m nrioi irriiiU iim 
strategijų. Nacijonalistai atsi-, 
metą sulig įsakymo iš vyriau
sios turkų nacijonaltatų sto
vyklos.

Kari* viniai Maskvoje yru 
►•tiplennvę sukoncentruoti mil
žinišką anuiją Persijos šone 
tniji veiktai, knip veikiai bo). 
šėrikai susjiėsią ajisidirbti su 
IclikniF.

Tuo tikslu nacijonalistai at
simeta. Ir tą darys, kol neat
eis Įnikus pakelti visatiną jmo- 
limą prieš graikus ir talkinin
kus.

Knd tuose jin šaltoji m uose 
gali būt kįek tiesos, liudija 
faktas, knd graikai visas lai
kas yra JMlėnię nelatavėn Jjj. 
Imi mažai turkų kareivių. Ne? 
graikai niekur nesusiduria 
su sknitlingesnėmis turkų apė-

BUS SUŠAUKTA TAUTŲ 
SĄJUNGOS KONFEREN

CIJA.

Londonas, liepos 9. ’— Vy- 
rtausybės atstovas parlamente 
pranešė, jog prezidentai Wil- 
sonns sutiko konferencijon su* 
šaukti tautų sąjungą ateinan
čio lapkričio pradžioje.

VYRIAUSYBĖ KOVO8 
PRIEŠ PROKIBICIJĄ.

Buenos Aires, Argintina.Jie- 
poH 9. — Argentinos kongre- 
snn jmduotas sumanymas į- 
vesti šalyj svaigalų prohibi- 
eiin.

Finansų ministcris Salake 
rry pranešė, jog vyriausybė 
legaliu keliu pakeisianti kovą 
prieš tą sumanymą, jei tas bos 
kongreso priimtas.

Lietuvos Misijos Antrašas:
257 West 71 str.. New York,

PINIGU KURSAS.
pinigų vcr- 
<25,000 be- 
•uita Mcr- 
Co.:

Svetimų viešpatijų 
tė nuiinnnt nemanau 
po* F d. buvo tokia 
chanta Ixmn & Tru«t

Amriijm sterlingą svarui $3.95|^ 
Lietuvos 100 auksinų 2.70
Vokietijos 100 markių ‘ 2.70
i/eniujos iw m arsią ,w>
Prancusijus už 1 dolierj 11 f r. 95 
Avricarijoa ož 1 dolierj 5 fr. 53 
Italijos už 1 dol, 16 L 50 .
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UErrnv katalikų dienraštis 

“DRAUGAS”
Kln* kajollni^ Kskjru* ni-dėldJcnlu.*.

PHKNCMER-VI-OS KAINA: 
CHICAGOJ IH F281ENYJa:

MrtJun* ................................... SS.OO
I*ux4 H cty • - - * • • ■ 4.00

srv. VADST.
SfcOitn* •«•••••••••••••* SS.IM) 
PumiI Mrty ............................ S.vo

JTcnuuicrtttA iDok*»l likaiuo. Lai
ka* akaltoat nuo utalralymo dieno* 
no nuo Nauju Mėty. Norint permai
nyti adre«« vlaad* reikia pridurti Ir 
•oaaa adreoaa Pinigai yerlauda įdu
oti Uperkant kraoojo ar cxpre»o “Mo- 
ney Ordor" arba {dedant plnlyua J 
roflrtruoty laišku.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI.

Lietuviu Reikalai 
Ryme.

Andai padavėme telegramų 
iš Kvnio, kad šv. Tėvas lie
tuviams pavedė namų ir baž
nyčių. Dabar gavome platesnių 
žinių apie tai.

Kanauninkas Jurgis Nar- 
jnuskas gavo Žemaičių Vysku
po laiškų, rašytų Šv. Tėvui ir 
su tuo laišku nuėjo jias pope
lių 11 birželio šių metų. įtei
kęs 
kas 
jog 
rėti
Te v,

vyskupo raštų kanaunin- 
dar gyvu žodžiu išdėjo, 
lietuvių tauta trokšta tu
šavo kolegijų Ryme*.fiv. 

’as pagyrė tų sumanymų ir 
maloniai kalbėjo su Lietuvos 
atstovu apie sumanymo įvyk- 
dinimų.

Kun. Narjau#kas juu buvo 
apžiūrėjęs fiv. Jurgio bazili
kų, vadinamų t>. Georgu i n 
Velabro. fiale tos bažnyčios 
yra diktoki mimai, kuriuose 
vietinis kleboau# įtaisė jmra- 
pijinį teatrelį parapijiečių 
pramogai.

Ta bažnyčia yra stutvta 
septintame amžije. Ji ir minė
tieji namai yra apleisti. Bet 
vietos juose yra užtektinai, ir 
vieta patogi, nes pric Aveuti- 
niu kalno,

fiv. Tėvas tų bažnyčių pa
žadėjo lietuviams privatinėje 
uudijencijojc, neoficijaliaiue 
pasikalliėjime. Bažnyčios ]»a- 
vediuias lietuviams turi įvyk
ti įstatymų parodytu keliu. 
Pirmiausiai reikės susitarti su 
vietiniu klebonu, kad jis at
rastų kur kitų vietų perkraus
tyti parapijos teatrelį. Gal 
lietuviams priseis šiek-liek ir 
priuiokėū tui parapijai.

Prie bažnyčios yra inkorpo
ruota vienu brolija. Ji ]>elno 
nenori, tik nori iMisiluikyti ir 
toliau# tų bažnyčių kaipo savo 
veikuno <x*nlrų. Lietuviams, 
žinoma, tat nieko nekenkiu, nes 
brolijų neturi nuosavybės tei
sių ant bažnyčios. Visa ko ji 
nori, tai teise laikyti jiuinul- 
das.

Galutiniu* Imžnyėios perlei
dimas lietuviunis negali įvykti 
be Kardinolo Vikaru pritari- 
ino. Tas kardinolas Rymo baž
nyčias valdu taip kaip vysku
pai jus tvarko, kituose mies
tuose. Turint uors privatinį 
fiv. Tėvo pritarimų ir neda
rant neprotingumų galima be 
aliejonės tikėtis, kad kardino
las Vikaras pritars' sumany
mui ir fiv, Jurgio bafoyčia 
teks lietuviams.

Negalima žinoti, ar tas per
davimas įvyks prieš 15 liepos. 
Tu<> laiku kun. Narjauskas 
ketina išvažiuoti iš Rymo at
ostogoms į Amerikų. Čionai 
jis žada būti du-tris mėnesius. 
Jeigu bažnyčioj, perdavimas

neįvyktų prieš atstovui išva
žiuojant, tai dalykų vestų kun. 
Prapuolenis, kuriB tebėra Ry
me.

Prieš vakacijoma pasiliai- 
giant rvikėtų namas pataisy
ti, virtuvę įrengti, nupirkti 
rakandų, kad po vukacijų ga
lėtų apsigyventi teologijos stu
dentai. Svarbu, kad tų studen
tų butų kuodaugiausia, nes 
lietuviškos kolegijos studentai, 
vien tik mokindamiesi, dau
giau apgina Lietuvos vardų ir 
reikalus, negu tauitikri kovo
tojai.

Reikėtų, kad mes amerikie
čiai tų lietuviškos kolegijos 
reikalų gerai ir gražiai pa
remtume. Daug naudos iš jo 
bus tautai ir bažnyčiai.

Kapitalistų Spauda.
Kapitalistų spauda, ypač 

repuhlikoumė, daug šūkauja, 
kuomet vienur-kitur darbinin
kai pakelia streikus. Ima šau
kti, kad tuo budu norima sa
liai jNidaryti nelaimių. Ta 
spauda pirmoje vietoje dide- 

‘ lėnus raidėmis pareiškia, kad 
• čia tuos streikus kelia jei ne 

radikalai, tai svetimšaliai dur- 
bmiukai. Ir sako, kad tokius 
trukšmadarius reik prašalinti 
iš šalies. Tuomet čia gyvuotų 
nesudrumzdžinina ramybė. 
Nes, ginti, butų pasitenkini
mas užmokėsi imis ir darbo 
sųlygonua.

Šiandie nėra jokiu jiasJaptis, 
kud ant šalies kilsi juodi ne
darbo debesys. Didelėms dirb
tuvėms trųksta anglių ir ža
lios medžiagos. Geležinkeliai 
pu kūrės kaip reikiant dnr ne
patvarkyti. Reikia džiaugi ies, 
kad jais pristatomu mums 
reikalingo muisto.

Ir štai kuomet dirbtuvėms 
neužtenka reikalingo kuro, 
krosnys užgesinamos ir dar
bininkus paliečia nedarbas 
(bedarbė).

Iš Pittsburgho plieno dirb
tuvių apskričio telegramose 
skaitome, jog tenai Sol patrū
kimo anglie# labai greitai ga
li užsidaryti dirbtuvės it mi
lijonus darbininkų gali palies
ti priverstinus nedarbas. Ir 
taip įvyks. Nes nepramatoma 
jokių priemonių, sulig kurių 
veikiai butų pagreitintus ang-' 
ių ir medžiagos pristatymas 

geležinkeliais.
Kapitalistų spauda apie tu- 

iitis liūdnus faktus padeda 
telegramas. Bet užkemša kur 
nep&tėmytiuon vieton. Neimu 
šaukti, nes tokie nuo ūkiai ne
paliečia didžiulio kapitalo.

O juk pukįlantis nedarbas 
yru tiek svarbus, kiek strei- 

Kartais jis baisesnis užkas.
ialį žemės drebėjimų arba ki

tokius nelaimi ilgus šalyje nuo- 
tikius.

Vienas milijonas durbininkų 
Im* dariai, tai keletas milijonų 
burnų be duonos. Neturint duu 
uos grūmoja vargas ir hadas. 
Gi šitas visuomet athvša kat • 
<*ių pasekmių šaiiai.

Taigi kapitalistų spauda la
bai neteisingai jiasielgia gar- 
.-iai peikdama darbininkų 
streikus ir užtylėdama 
mojuntj nedarbu.

Išradimas.

gru-

Visi atsimena pasaulio 
sistobėjimų, kuomet vokiečiai 
l>ereitos karės uietu ėmė šau
dyti j Paryžių iš tolumos 75 
kilometrų. Bet dar labiau nu
sistebėjo vokiečiai, kuomet 
prancūzai užtiko tų didžiulę vo 
kiečių arniotų ir, numetę pu
sėtinai bombų, privertė j? 
nutilti. Tai buvo pavasarije 
1918 metų. Talkininkų laik
raščiai pranešė, kad “Didžio- 

\
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Kas Apšviestas?
UAB APIE LIETUVIŲ MOKYKLAS.

Pennsylvanijos Valstija.

Vakarykščiame “Draugo” numeryje 
aprašėme Chicagos ir apielinkės mokyk
lų#. Dabar tenka paminėti lietuviškąsias 
mokslo ir auklėjimo įstaigas Pcnnsylva- 
nijoje.

Tų įstaigų yra šešios.
1. fiv, Kazimiero parapijos mokykla 
Wharton Str. Phihulelphin, Pa.

u) mokytojų 7 Seserys Kazimierie- 
tės

b) mokinių 193 bern., 162 mer
gaitės; viso 355

c) baigė 1 liemaitis, 2 mergaitės.
2. Našlaičių Prieglauda toje pačioje 

parapijoje.
u) auklėtojų 3 Seserys Kazimierie- 

tės
b)auklėtinių: 20 bernaičių ir 20 

mergaičių, viso 40.
3. Sv. Jurgio parap. mokyklų Salmon 

aml Vunango Str. nereguliariai funkcijo- 
nuoja, todėl apie jų neturim tikrų ži
nių.

4. Sv Krvžian* parap. mnk Pop 
Jur aud 0-lh Str. Mt. Canuul, Fa.

mokytojų 6 Seserys Kazimfe- 
rietės 
mokinių 146 hera., 154 merg., 
viso 300 
baigė 6 bern., 6 merg., viso 12. 

fiv. Jurgio parap. mok. 1627 N. 
Main Str, Scninton, Pa.

mokytojų 8 Seserys Kazimie- 
rietės 
mokinių 212 bernaičių, 247 
merg., viso 459 
baigė 7 bern., 8 merg., viso 15.

338

a)

b)

5
C)

a)

b)

T

A1H
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Penktadienis, liepos 9 1920
------- ........................ —

mokyklose, Nuliudimas-gi ima dėlto, kad 
tik viena Cliicag* yra vidutiniškai aprū
pinta. Galėtų būti geriau ir čionai. IUikė- 
tų dar mokyklų fiv. Juozapo parapijoje 
South Chicago ir fiv. Petro parapijoje 
Wcst Pullmnne. Girdėjome, kad westpul- 
maniečmi taippnt atidarys savo mokyklų 
šį rudenį kaip Chicago Heigbts atidarė 
pereitų rudenį.

Užtektinai aprūpintas' yra Waterhu«

a)

b)
c)

ir

c)
G. fiv. Kazimiero parap. mokykla 2112 

Sarah Str. S. S. Pittsbnrgh, Pa.
mokytojų 5 Seserys Nazeretic- 
tės 
mokinių 252 
baigė nežinome keli.

Kitos Lietuvių Mokyklos.
Neskaitant Chicagos su apielinkėmis 

Pensylvanijos, kitose valstijose liktai 
kur nekur yru lietuviškų mokyklų. Tarp
tų, kaip sakėme, pirmųjų vietų užima:

1. fiv. Juozapo parap. mokyklų prie 
Congress Ave. Vaterbury, Conn.

mokytojų 15 Seserų fiv. Dva
sios Kongr.

h) mokinių: 453 bern., 471 merg., 
viso 924

c) baigė 35.
2. fiv. Jurgio parapijos mokyklų 228 

Cnrduni Ave. Detroit, Mich.
mokytojų 4 Seserys Nazaretie- 
tės 
mokinių 105 
kiek baigė neturime žinios.

kee

a)

b)
c)

3. Sv. Petro parap. mok. 65 Milwuu- 
Avc. Kenosha, Wis.

n) mokytojų 4 Seserys Notrc-Dinnv

IŠ LIETUVOS.
Vieni stato, kiti krato.

Jaunulei Lietuvos respubli
kai tenka laimi daug darbo. 
Net jau ir perdaug. Karu su
tremta, sudeginta, suardyta, 
suvarginta turi atsistatyli, 
priešų apsupta turi apsiginti, 
nekuriu snvų vaikų rengiama 
parduoti, turi Juliui būti atsar
gi, pelno grobėjų glostoma ir 
viliojamu, turi nesiduoti ap
gauti, geriausi jos priedeliai 
daro dcl stokos prityrimo klai
das, teikia j<jn taisyti ii kal
tais nukentėti. Ar tai jau tuo 
viskas baigiasi! Yra da ir 
daugiuu vargų, o juos reikia 
išvargti’ Kas padeda? Kas 
padėst

■■

DRSUOAS_ _ _ _
b) mokinių 154
c) kiek baigė nežinome.

Dar yra lietuviikt) mokyklų Wor- 
cester, Mtiss., So Boaton, Mass ir Balti- 
more, M<1. Tenai mokytojauja pasaulietės 
merginos. Iš. jų nebuvo kaip gauti reika
lingų žinių, ypač kad kaikurios tos mo
kyklos veikia ūktai vasaros metu, arba 
vakarais, nepereidiunos pilno kurso, su
lig Amerikoje reikalaujamų programų,
liet ūktai mokindaiuos lietuviškai rašy- ryh, vidutiniškai Kenoaha, Wis. Bet ki
ti ir skaityti, bei tikėjimo dalykų

Sudedant visas ne Chicagos Ir jos a- 
pielMikių mokyklas, gaunamo šitokių skai
tlinių:

tl. Mokytojų yra:
a) Seserų Kazinueriečių ...........21
l>) Nazaretiečių .... t............9
c) ,. Av. Dvasios Kongr........... 15
<l) „ Notre Dame  ...............4

Viso.......................49.
2. Mokinių buvo:

a) S. Kazimieriečių globoje. .1114
b) S. Nazjretiečių -........ „J...357

Kitų Seserų ...............     .1078c)

2549Viso.................
Galutinos skaitlinės.

Suvesdami visas iki šiol paduotas 
skaitlines krūvon, uiuloiuv, jog piudiuvM*, 
mokyklose mokytojų turėjome:

a)
b)
c)
d)

Seserų Kazimieriečių . 
„ Nazaretiečių ..........
„ fiv. Dvasios Kongr.. 
„ Notre-Dame...........

..63 

. 47 

.. 15 

...4

Viso labo ............................... 129
Tos mokyklos savu globoje turėjo mo

kinių :
n) Seserys Kazimierictės .
b) Seserys Nazaretietės ...
c) Kitos seserys ................

U ' ' •* .A
Vioo labo vienuolės mokino 

vaikų ...............7356.^
Dar reikia pridėti, kad AVaterbury’je 

yra dviejų pasauliečių merginų vedama 
fiv. Juozapu parapijos prieglauda, glo
bojanti 15 vaikelių, fiv. Kazimiero parapi
jos prieglaudų Philadelphijoje jau minė
jome. bet jos vaikus nepriskuiteme pric 
mokinių ir tris seseris Kaziuiierivtes, tos 
jjrieglaudos vedėjus nepriskaitėmo prie 
mokintojų. Taip pat prie mokinių nepn- 
k kaily ta ir fiv. Kazimiero Akademija su 
5 mokytojomis ir 17 mokinių. Pridėjus ii 
tas sknitlines išeitų:

1.

tos trys lietuvių parapijos Wisconaine su 
kokio dešimtim mažesnių kolonijų neturi 
nei nonos mokyklos. Visa milžiniška lie
tuvių kolonija Brooklyn’e, New York’e, 
Nevarke vargsta be lietuviškos mokslo 
įstaigėlės.

Maždaug dešimta dalis lietuvių gy
venančių Amerikoje yra susitelkusi Chi- 
vagoje ir apielinkėse. Chicagos mieste tik 
tie negali leisti vaikų į lietuviškų mokyk
lų, kurie nenori. Tokių tamsuolių yra ga
na daug. Tų patį galima pasakyti apie 
Kenoshų, IVaterburį, Scrnntonų, M t. tar
mei/.

Pittsburgiečiams jau sunku susiųsti 
visus vaikus iš visų kraštų j South Bidę. 
Pittshurgh’o apicliifkės visai neturi mo
kyklų. Tokia pat padėtis yra Philadei- 
phijoje ir Detroite’c. Tuose miestuose vie
nus munyklus toli UnlbldlKU.

Amerikos lietuviai tik dešimtų dalį 
apšvietos darbo tenudirbo dol keleto prie
žasčių. Pirmiausia tų darbų trukdo utsi- 
metusieji nuo katalikystės. Jie niekina vi
sokį Bažnyčios darbų. Mokyklos yra stam
bi to darbo dalis, todėl joms tenka ir 
stambieji priešų ypni.

S. D, LACHAW1CZ
UBTtiVYš OHAliŪKlVH 

e*i*rna«SL Ikldatav*** k« i>i(teu*ta.

iUh u. u vi. m.j
TcL CMojU Ilty. į.a

1

*2.
3.

Visos kat. įstaigose globojamos- 
jaunuomenės.............................7428

Visų vienuolių mokytojų ......129
Po Šv. Kazimiero Seserų glo
ba ............................. :................3377

P(, Seserų Nazaretiečių glob.,2958
1093

4.
5. Kitų globa..............

Dar negana.
Pažiurėjas į tus skaitlines yra kuo- 

pasidžiangti, bet yra ir delko nuliųs- 
Džiaugsmas,kad netoli pusantro tūk

stančio vaikų gauna mokslo lietuviškose

mi 
ti.

Stoka vienuolių.

3320) Daugelis-lietuvių katalikų nežiūrėtų 
2958) kų atsimetėliai liežuviais makaluoja. To- 
1078 kis Worcester’is, Detroit ’as, Ilomstead’as, 

nesigailėtą) pinigų ir pastangų. Bet ne
gana seserų, nes pemiažas yni lietuvai
čių skaičius įjojančių į vienuolynų. Pa
saulietėms mokytojoms nebeteki algų iš
mokėti turtingi Amerikos npestai ir šiais 
motais 18,000 mokyklų uždari*. Tai nėr- 
kų svajoti, kad neturtingiausia Amerikos 
darbininkų rųšis-lit>tuviai--galėtų atkelti 
pasauliečių mokytojų algas. Seserys ima 
300 dolierių metams, o pasaulietės nenori 
dirbti be 5 dolierių dienai; reta tarnau
ja už 100 dol mėnesiui.

] vienuolynų širdis traukia lik tas 
marginas, kurių mintys augštos, jausmai, 
gražus, noru# pasišvęsti stiprus. Sunku to
kiai užaugti tarp vaidų ir žemų kal
bų, nuolat girdimų šeimynose neragavu
siose apš vietosi

Kurie iuui džiaugtis tuoini kų pada
rę, tie liaujasi veikę. Mums Amerikos lie
tuviams butų pražūtis liautis rūpinusis 
mokyklomis. Dar devynis kartus tiek tu
rime padaryti kiek padarėme. Tada dar 
nebus viską* kaip reikia, bet tada jau ^)us 
visur taip, kaip dab|ir yra Chicagoje.

Vienuolės yra mokyklų ateitis, o 
mokyklos yra tautos ateitis. *

Kun. E. Bučys.

Dr. L E MAKARAS
LicUirta Gydytojai Ir CZUrarg**

T*l«f—■ M* te r»IM— HM
4S1S Ho. Woo4 Mr.

TU KH,*r(* Ud ItM

*
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Lietuvos Steigiamasis Seimas. 
Bet ir'jnin nr Ims lengva? 
kad jame vieni, stato, o kiti 
prisispyrę krata Krikš. Ce- 
uiukratai sų i. i ui ilgiausia i jiune 
stata Juos remia, kad ir nu- 
visuda ir nevisame, tai nors 
kaip kada ir nėra kame soči 

" jal-liaudininkai (tautininkai- 
laisvamaniai), o socijaldemo- 
kraliu r.tsihukė nuo visokio 
darioj: jie n pririnko lengviau 
šia — visa, kų anie sįato, kra
tyti (kritikuoti).

Tas butų meto, kų jw aj>- 
sirinko tokį sau darbų — bud 
opozicijoje. Opozicija reiks- 
liūgą ir naudinga, jei ji yra 
protingu. Opozicija padėda gi-

t

4

PRANEfilMAS
Dr. M. T. STRIKOL’LS 

l.ictuil* Gydytoja* u Chlruntas 
IVrfccHa oil<U| j I’eoplc Teatru 

ĮSU w. 47 Mr. Tvi. Houl. IM 
VaJkhdoa: I l)U I po ploty, 
t iki t rak. N*d4L I* Iki II ryt*.

Bau UH W. Mroei.
Nuo ryto iki piet. 
Tri. McKinley MI
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ji Berta” sugadinta, liet ne
pasakė kokiu budu ta’, pasise
kė pūdanti.

Tik dabar, beveik dviun me
tam praėjus nuo karės pabai 
gos, Prancūzijos parlamentas 
Paryžiuje priėmė rezoliucijų 
išreiškiančių padėkų kunigui 
Rousselot’ut

Rodos prancūzų kunigas ir 
didžioji vokiečių anuota nega 
Ii turėti nieko bendra. Te- 
čiaus bendrumo atsirado ši
tiek.

Vokiečių uidhoeiūs ardu>tų«

šūviai palaikė į fiv. Gervazo 
bažnyčių Paryžiuje. Tat nepa
tiko kunigui Rousselot ’ui. Jis 
yra gamtos mokslų profesorius 
garsingoje Prancūzijos augš- 
toje mokslo įstaigoje College 
de France. Puikiausiai mokė
damas akustikų, L y. mokslų 
apie garsus ir girdėjimų, 
kun. Rousselot'as išrado prie
taisų knip susekti iš kur kyla 
balsas. Su tuo prietaisu Prau- 
cuzijos kan-ivįū* |«ąkupai įs
pėjo, kur stovčju didžioji vo
kiečių aruiuta -.br-jų apdaežė.

liau, nuodugniau, visapusiš
kiau apsvarstyti visokį klau
simų, padeda išvengti nekuriu 
nepramatomų klaidų ir pade
da prieiti prie geresnių rezul
tatų — pasekmių.

Bet ar tokia bus opozicija 
soči j ai demokratų Lietuvos Sei
me. Ar jiems rupi, kad daly
kai, prieš kuriuos jie stos opo 
zicijoje, išeitų tobulesniais! 
I ulbai abejotinas daiktas. 
Jiems, greičiausia, rūpės lai
kytis opozicijoje, kad kr. dein. 
sumanymai, neįvyktų prakti
koje, jie, gal hut, stengsis, kad 
ilgiau projektus vilkrauč, kad 
tokiu budu žmonių akyse gu
lima hutų kaltinti krikš. dom. 
už ue raugtinių, už prižadų ne
pildymų ir save prie tos pro
gos išgirti ir žmones nukvai
linti.

Vienok reikia tikėtis, knd 
ne ūktai *'kratytojai” mokės 
ir galės -žmonėms kalliėti, 
pakalbės žmonėms ir statyto
jai. Žmonės, kaip iki šiolei, 
nors viliojami, suprato, kas 
daugiuu gero Lietuvai pada
rys ir tų daugiausia rinko, 
taip da gerino pamatys ir su
pras tikrus Lietuvos vaikus 
toliau ir da geriau sunaudos 
savo balsus, kaip praėjusiuose 
rinkimuose, ftogebes pavesti 
savo reikalus tiems, kurie s ta 
to. o | na t^ess, kurie vien

kiekvienos 
darbų ir 
pastatyta, 
supranta,

■ ' ' ■ ■■■—■■ 

tik krato ir prie 
progos ardo kitų 
griauja, kas gero 
Juk jnu visi gerai
kad tie geresni ir geriau da
ro, kurie stato, kad ir nedaug 
pastatytų, ne kaip tie, kurie 
ardo ir neduoda niekam ramy
bės.

V. K.

TRUMPOS BAŽNYTINES 
ŽINUTES.

Taryboa tarp popežiaus ir 
Prancūzijos valdžios apie Man
tikių atniiuiininm imi užbaig
tas, Pereita savaite užrubeži- 
nių dalykų nunisterija jau iš
davė raportų užrubežiniai par
lamento komisijai. Jai apsvar
sčius dalykas taps įneštas j 
pilnų parlamentų.

Prancūzijos parlamentas be 
ginčų vienbalsiai priėmė Man 
rice Barros’o paduotų suma
nymų, kad' Joannos d' Ark 
šventė, antrasis 'gegužio sek- 
laaruem*, butų tautine Frau- 
cų|ijosxšventė. Sutarta taip-gi 
pastatyti paminklų mieste Ro 
nen tame daigte. kur Šventoji 
tapo sudeginta.

Lietuvos Munjos Antrato;
257 West 71 str.. New York.

i
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J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LUCTCYIH ADVOKATAS 

«m> *. vrouo nrnmr 
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SPAUDOS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
REIKALAUJA.

WOBCEBTER, MASS.

(totegmma).

TJohjvoR Lairvės Paskolos 
pardavimas paniekė Šimtų tris-, 
dešimties tukstanėių dolierių. 
Tai yra daugiau negu buvo 
paskirta, nes mums reikėjo iŠ 
parduoti už 80 tūkstančių.

Kun. Čaplikas.
Rod. prierašas. Worcestvrie- 

viai Vyrai;

BALTIMORE. MD.

fcivionai ketverge 8 ir 
nyčioje 9 liepos jnu buvo su
rengtų svetiuikulliiamK paai 
linksminimų Recrrations I*ier 
(Brainogos Tiltas) foot of 
Bruadvay. Tas pramogas su- 

. įvagė Vaikų Žaidimo Draugi- 
ju ju te l'ihviibkub Aluiviy 
jjmgos (Childrens Playgrauud 
Associations Wonien’s Civil 
League). Tos pe&M pramogos 
bus panrakdyje ir utarninke. 
ty. 12 ir 13 liepos. Tarp kitų 
įlaigtų yra žaidžiama juokin 
ga komedija “Tale of the 

gal

pėt-

'X 
ly ir ištikimybę. Kitur esu ma- 
tya, kad per ištvirkimų pro
to neteko. Jų giminės dahar 
ktant*ia kų dnryti? Nh»k« ne- 
žuiifkų atsakyti.

Tik aš norėčiau kuikurionm 
ciccrietėuus, jų vardus galė
čiau imininėti, liet neminėsiu, 
pasakyti: “IJaukite bėgioju
sios įmik apsvies t linus, kurie 
lik palvu savo šviesų giria; 
nevadinkite kapitalistais su
so rankpelnius vyrus, neatmes
kite prisieko*, kud neprisieitų 
ieškoti vaistų jūsų protui?’ 

Kareivis Keliauninkas.

DETROlT, mich.

Pirmininkas Kun. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster avė., 
Detroit, Mich.

Vįpc-Pirmininkė M. L. Gu- 
rinskaitė, 3347 Auburn avė.. 
Chicago, III.

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pL, Chi- 
cago, IU.

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pi., Chicago. 

DL
Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 

W. 33-rd str., Chicagc, IU.
Literatiškas Patarėjas Kun. P. 

Bučys. 2634 W. Marquette 
Rd., Chicago, III.

KKIK.lt. AI'dAMK. 
buLairio, kuria salėtų būti tnasnBv- 
rluui—caspaduriutiL U»C Kooptrnt- 
viakvj Kraštui.*. Turi «vral nualma- 
syti a)4c buėcrma Ir sroaibnAa bls- 
MJ. AtalAaukit*. Utfcku. reikta kaucija 
uMM.

JONAS KtMIElUlK
443 AurUi Sl Mlniovtllc, pa.

REIKALINGI LEIBERIAI 
dd fabriko darbo, Pastovus 
darbas.

LINK BELT C0.
39th ir Stevvart Avė.

<il£KA 1‘HIHIV • 
Pnnritluikta: rnkarnė. butSirnė. yro- 
Mtrnė Ir a>ranitnul narna* urbtai np- 
s>Ventoj vtalvj Uaiuvių tr lenkų.

J'rlrtaalla pardavimu aavlnlnka* 
valiuoja Lietuvon, imi plateanlų ai
nių nutjonėkile kreipti* J'uo adraau:

V. <1. LATA KN.Ut,
411 IJmvita Av<\ JlocKIonl. IIL
--------------- «------—l--------------------------------

IIAKGKN.VS 
$aralduvda murlala naniaa platai ant 
kain|H<, m:\iloi vietoj Klektrti, va- 
B<mC telefoną* Ir curadMua dvi Z nu* 
tomeblllų. Ta* narna* atbofa gerą 
pelną Kainuoja tiktai 14.000.00 
»ų tilntaų nemiki* |neUll. galima 
laukti.

Ateikite ypotiaknl pamatyti.
OtMil So. Hnnorv Mr. Oili-ago, 
TvL ITrn|K-vt 1421.

ŠVENTO JUOZAPO DR-JO8 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Shebergan, Wis. I

VI*

IIL

Cow*' (Karvės pasakn. 
uodega).

CICERO, ILL.

KKAL I-STAl i: \N
Pilna turtui miAf linko. Muma reikta 

vyri*. Evri* darbininkę tr rrru ugi* 
talerių muro* UamiHinlJnJ. kuri prruri* 
tli'jo. Mr* J imi* itadtalmo ir liakrlkl- 
tu« iki 4i9.»t>i> iiIkca J metu*.

JAVAHvi aini J<>ll\M»\ 
Kili n<«or—lik N. Nallvscr.

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA:

Pirmininkas—J. Bubniu. 1426 S. 
10 St.

Vicc-pirniininka*—J. Dnugirilnti, 
1117 N 12th St.

I raštininko*—V. Ragaiši*. 1612 
Indiunn Avė.

II raštininkas—J. Driloitin, 1120 
Alnbuma Avė.

KaKicritik—J. SiiiKMiuuu, 228 S. 
14th St.

Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Vir
bicku.

Maršalka—M. Daunoras.
Organo raitininku—Ir. 

ia. 1717 Eric Avė.
Suh rinkimu i būna kiekvienų mė- 

nesj po pirmai tų ncdėlią.

i Paklydėlio Kelias
! Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis.

Parašė 
Vystanti Šakelė 

Kaina 15c. j

Ennn-

' Veikalėlis npjMididelis, 
I lengvus sulupti, gražaus ir 
| rinito turinio.
| Norėdami gauti Adro- 

.. kitę:
Į “DRAUGAS” PUBL C0. 
I 1800 W. 46th Str.

Chicago, HL . J

K';....................................   -.-|Į

Dr. M. S tupnicki
Dvasiškas vadovu, prof. kun. P. 

Būrys, 2634 W. Mnrųucttc Road, 
Chicago, III.

Pirmininkai! A. Nausėda, 1641 N. 
Paulina st., Chicago, III.

Vice-i'innininkaa F. Veryga, 
4539 So. Manihfjcid avė., Chicago, 
111.

Nuiuriuių ru.šUiiJnluta J. l'urlo- 
kas, 4437 So. Farfidd avė., Chica
go, UI.

Finansų raštininkas B. Nenorto
ms, 4412 So. Richmond st., Chica
go, III.

Iždininkas kun. Ig. Albavičius, 
717 W. 18lh St., Chicago, iii.

Iždo globėjai:
St. Juccvičia, 726 W. 18th 

Chicago, III.
Rupšio, 4430 So. Maplcvvood 
Chicago, IIL

Direktoriai:
Stcponkaitė, 4545 So.

KUKAI.I.AGAK
Kepėja*, (tmkir) dirbu prie antro* 
rauko* ffrrn tnokoatla ataliaukttc:
C. U'lTKOtVKKY,

352# \V. SS SU*.

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL.
3107 So. Morgtta otreet 

chicago, h-i.ijioi* 
aclclao** Vw* M»s«

Vaina don: - I Iki 11 U rytos 
t po plotų tkl i rak. Jtod4.no- 
m!» nnn t M I raL rakara

NAMAI ANT PARDAVIMOBirželio 27 d. čia Jaukėsi jt 
K. Krušiuska.**, Tautos 

Fondo Centro raštininkas. Pn- 
•rtfirnv *T F* 1C<? vVyr’,, r»a* • • 1 ’ *
mininkui su p. Atkočiūnui su 
kleltonu kun. J. Jonaičiu, tapw 
surengtos prakalbos, kuriose 
ir kalbėjo viršui paminėtas 
svet'ias.

Prakalbas atidarė T. F. aky
lio pirm, l’-as J. Krušinskas 
kalbėjo dricm atvėjais. Pir
mam ntvėjyj impasakojo da> 
bortinę Lietuvos padėt], ant
rame atvėjyj kalbėjo apie L. 
Raud. Kryžių ir Lietuvos Lai
svės paskolų. Žmonių prakal
bose buvo nedatigiausia dėlto, 
kad niekas iš anksto nežino
jo, jog čia jVyks prakaltais. 
Daugelis buvo išvažiavę j par
kus ta*i šiaip ]msilinksininiuio 
vietas.

Prakalbose aukojo sekantie
ji: O. Voranė 5 dol., K. Bar
tis 2 dol.

Po 1 dol.: s. Atkočiūnas, 
E. šilajielis, J. Knker, J. Vara- 
neckas, P. Andeoi,.»s,. A. Gus
taitis, B. Rokus, K. Teliuuu 
tas, J. Medinis, J. Gedvilas, 
0. Urbonavičienė, J. La įmau
tas, S. Laiinuntas, K. Rančius, 
J. Rokus, S. Dogelis, A. Uo
gintas, A. Žukas. Smalkių au
kų $2.50. Viso $27 dol. 50.

Be to dar prie T. F. 168 
skyrių prisirašė, keturi nauji 
nariai su mėnesinėmis duoklė
mis.

Kad ir daugiau jvjktų to
lių prakalbų.

j.

Nesenai atsikrausčiau 
venti į šių kolonijų, bet 
turėjau taiko pažinti šitos vie
tos žmones, vyrus ir moteris, 
čionai gerų vyrų ir moterų 
yra, gal, duugiau negu kitur; 
teėiauti yra ir blogų. Apie vy
rus nekalbėsiu viąai; apie gė
rusias moteris taifi-gi nerašy
siu. Tik man puru]**, kaip u 
kodui gana žymus skaičius 
moterų vhvt* niekais.

Pastebėjau, .kad knikurias, 
tarsi jieblogos moterys, ima 
draugauti su tais, kurie ijn- 
Ve vadinu apšviestais. JoJn* 
vargšėms rodosi, kad ir yra 
ajišviestas, kas apie savo šrie- 

, sybę kalba. Tuoui tarpu nieks 
daugiau už beprotį nesigiria 
savo išmintimi ir mala yru 
tamsesnių už tuos, kurie save 
šviesuoliais nuolat garbina.

Kelios moterys Cicero’je į- 
tikėjo į tamsuolių šviesylię. iš 
jų jos išgirdo daug visokių šnv 
kų apie kapitalistu* ir apie 
tai, kaip kapitalistai varžo 
žmonių laisvę, kaip verčia dir
bti. To* kalbos patiko kai ku
rioms moterėlėms taip, kud 
jos beklnusydamos dažnai |m- 
1 ikduvo savo kambarius ne
valytus, vyrams vakarienę ne
virtu, vaikus neprižiūrėtus.

• Toki daivJcai nepatiko vy
rams. kurie savu uždarbį par
nešdavo pačioms. Tuoju tar
pu girpelnos apšviestunai 
knlbėjo savo klausytojoms a- 
pie meilę. Moterys nusiskun
dė savo vyrais, kad nepagi
rta tsnk-iL- fžžjlaa jį im»nų. 
kad reikalauja daugiau dnrbn. 
Girpeinos tuos vyrus imi vadi 
no kapitalistais. I'usjirob* 
motery* tam pritarė. Jos tnnt 
nekapitalistės, tik vyras kapi
talistas, kad ]>er dienų kaip 
arklys dirba, kol užpelno iš 
ko gyventi šutu, pgčini ir fui 
kana.

Dabar mus Cioero’je y- | 
ra visokių moterų. Beveik vi- | 
ros yra padorios ir ilbnintin- 
gos. Bet mažumoje yru viso- i 
kilį Vienos dar lik gėrisi aa- 1 
komai* apšvieatunata ir bėgio- | 
j* jų klausyta buk* lobegy- eugryž darbuoties jaunimo 
vimdomo* su savo vyrai* iš 
jų uždarbio jau kovoja su jai* 
<2,:. «__ * v.- L• •mmč, om «M»fMM*Meiair. na tt 
lokių, k$ jau pabėgo nuo tų 
nava “hapitąltatn?’ kurieSU: 
buvo prisiek u$ma anūin# mei-

gy
ja u

Senelis.

VIEŠA PADĖKA

iš Cicero, UI.

ilgų lankymų, gražiusUž 
ir malonius ištarimus laike li
gos mano vyro, ir už tinkant 
IHitarnavimų laike jo laidotu
vių, birželiu 15 d., iš Kv. An 
tano bažnyčios j 6v. Kazimie
ro kapines, turiu išturti širdin
gų ačiū gerb. 6v. Antano jml- 

rapijos (Cicero IU.) klelKinui, 
kuu. H. J. Vaičiūnui ir jo 
gvrh. nsibleiitui, kun. Pr. Vai- 
tukaiz-iiii. Jiedu tikrai «ž- 
•dtamar.'o viešom, liih.činliiim 
|»adėkcta. Taipgi ariu visiems 
dalyvavusienm lmdotuvėsc.

Konst. Golubidrienė.
*

CICERO, ILL.

Apleido kolonijų

Pastaromis dienomis šių ko
loniją apleido L. Vyčių 14-1 o* 
kuopoa veikėjas, p. Bol. Le
nartas. Prisidėdavo ir prie ki
tokių idėjinių organizarijų 
veikimo. Jis išvažiavo ant u- 
Icių. Tikime*. kad rudenyje vėl

tr
Pr.

$4
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

$6,750.00.

Par>mluodn bix- 
niavna narna* 
nn«o ntiibi rv 
jiutdzju, geru* 
dcl kalouno, dnr 
ir latrai yra ja
me. Inhni gera 
vieta dcl Lietu
vio. Bandos ne
ša ant mėncMti 
$92.(X) Kuine

|>Ml«XhMU 4«no DurharKtaUK |m»- 
k utiniu Jaitzuryvcno l*littadoli>hln. 
I'i nna. Jo orvuo Ir *v«>arrta oy-vina 
HM.Ar-’Al t iHnvop II- fir*. arba 

“4*Je JI «>uul pDuiu-kitr;
R. t'tnVMUUB.

l'arUoni Are.. ..Itatrolt. llkh.

ANT PARDAVIMO, 
liaturra ir stork’u*. Atatiauklte: 

J. G. MULEI KAS,
. IL'4« l.im-ruld A»c.

Pamiduoda mūrinis runiut* 2 
flat.-ui hcūmivntc 4 kambariai iic- 
flnta* beiioDcntc, 4 kambariai, ne
toli nuo šv. Jurgio Bainyriim. 
Rando* neša nnt mėnesio $32.00. 
Kaina $2,850.00

ParKiduodu gružu# -niūriui* nn- 
nuui^l fintai |m> 6 kambariu* Ra
kau ir ramut. Kniuln* nršn nnt mė
nesio $110.00. Knirm $10,250.00 
j» yru imt W. 66th St. ir S. Viliau 
Avė. labui gražioj vietoj.

PancidtKMla bizninvna medinis un
itui* mu 5 flalniu. dailiai nptnisy- 
las ir eražioj virtoj ant 8. Šitie. 
Rando* neša ant mėnesio $73.00. 
Kuinu tiktai $5.450.00 j j galima 
išmainyti nnt ninži*Miiiu tutino ar
ba nnt loto gvruj vieloj.

Didelio liurgvtiiui aut Bridgvpor- 
to parsiduoda nutua* medinis ant 
2 tūbų 2 fhrtni po I luitnlinriuM ix 
2 fintai po 2 kunibariuK. Raudos; 
neau per mėnesi $45. Kaina $3.- 
500.00 jis yra dabar tik iš lauku 
nuinalavotas. Viskiu geram trtovij.

i’araiduuda Rcras ant 2 lubų 
medinio naiiuiH 2 fintai po 6 kam
barius. VnnoM guzas elektra kiek- 
vienutn kamliarij. Rando# neša 
$40.00 aut tutmesiu, parsiduoda lik 
•iž a3.350.(J0 Am turite mirs pen
kis šimtus tas jj galite pirkti, o 
ljkuidUM ant išuiukeM-iu kiup ran- 
d$- _________

ParMiduudn labai pigiai marulis 
tininus aut 3 luini labai gnroj vie
toj 3 fialai |hi 6 kambarius vuihb 
ir garą#. Randu* aut mėnesio 
$75.00. Puniiduuila tik už $7,800.- 
00 ■nepraleiskit tus geron progos. 
Bet kreipkitės j 
pbUmmiij žiuiy.

GEORGE 
Real Estete,
Insurance, Foreign Exchangc 

and Steamship Tickets.
3402 S. Halsted St. Chicago. 

TeL Yards 5379

manu ofiau

PETKUS.
Loans

dd

&

BMCGUNAJi.
Ant iMi-ilHtitiiti lntn« 54x181. aut Ouk 
l’urk Are., Įtart Iri t* H lybi and. par* 
m rl u oda per ku minko
JOHS FIAJUI A

4*14 Na. llninltn Al v.
Ti-lcfonM Imlu*; SUS J.

are.,

St.,

TAKSI DIODĄ, 
llnradaakutykla (Karlier Shop) lie* 
tuvių upoyvent'.j kolonijoj, prletaa- 
11* purdartnio navininko* einu J ki
to "biuif AlaDaukllo:

J. K. I.AKVS.
584 U. DalUmorv su

Italilmurv. Md.

PAIMI D t ODA 
pucyvt’nlmų, ee- 
VUHUK CHM"- r- 
plyiol nca tuvi-

UUMlinla nuuu>. : 
metilo be lutu o niuo.
IrktriL I‘araid uodą pigiai ne* nan- 
nlnkaa livuAiiioJa j kit* liUcatolJ.

AtaMaukita. -'dilioj 'nuo 10 ryto 
tkl 7 vrarti.
I3HO An-liw AtC.

|tru Craufuril (40) Avė.

t
ANT FACDAVINO

! suzC/Sj mutinį* ttatnaa 4 fialų nu 
dnom krautuvAm, au kainlHtrlnl* ui- 
pakalyj ruoJiTnUikan I'aralduoda ui 
labai prieinamu kaina.

17*7-39 W.,51 Slr. 
*Sa« Ininltak.
• 17X3 W. SI Str.

ANT l’AHDAVIMO.
1 akru* temt-a ir t tuuubarlų namui 
maiidyklc*. cucaa ir kiti ititulernl*- 
kl JtaJnym.lL guxa4Du« tr tuuitu ao- 
<t<u Aru Hv. Kasimiem Kapinių. 
1‘araiiluo* unt lituok ėjimo.

J. K. HoVl.AND. 
llllli A M t. lirtmtiiKKl.

1‘UDUDl ODA
labai plntui 2 lubų nugtClo metimui 
ruuniiK * |w«,v. 8 po I kumbarlut, 
1 |u*C>v. T Kambariai, randi* 44S.00 
J moliu. I*rnkė tik 12.600.00 prie

Sa i muilui- nul 2ru noro. 
-VISI So. t nltm Avi*.

1‘MIMIH ODA
(Jtmertii Ir Saldainių Krautuvė, 
randa*1 Heroj lietui Jų upyjt clltu) 
vietoj. AtaiLiuklto graliai: 

3840 H. Erormld Ate.

B
■ K
S

NAUJAS GYDYMO BUDAS 
PERGALI REUMATIZMĄ

7&r. D/-*ulC DrMi Kabiam KralKojal 
Hrfw*** M. r ••i*- Mra*M* ataįa* Sitaaa 
rr-irirt* ii .»*>■»’<! Ltat- n
«t;»v uav aruaaj* ,*>*l* m liktai tu- 
I»IU>1 W*4 U i«*>r karta *«»• «**' »* 
vlt<i«« lt Mi >m*>* <*wi*i»
lu»Jaaa «ava 4ta*U Mtaarvnill»i JI* m> 
ktaa Wlt mH • kalklM *rMka M«*<ta | 
iiiaafa. n*u* nrr«>k*Maau* 4*i>
ka* M taukšta* «m*wm n»uWi««. *>v. 
varna* aaaamraa- M*al *ra*u*u

•i aaota varna* *•** ■!*»•*• S«a«* D*i 
Um ir Jto uai>kn*» k*4 >ak«UM **» «*• 
ra* >» a*rt. ka* feMk*M*ia« k<*«*ia>«* 
ui>*lnt* 4zk*< 1S- .r*k«!U k. > |*ra< K- 
natl: P»a»* Itatk** >*H*i "Ka4 triradv. 
II Jlmi kad ta*'U i* a M-***** ra* r*«fcafrwn* ’l
■ai 41* katu alau**’*-)** <r aaf J*ki«
vautata M**W> Al Jmhm *»»••*
m« ouaa aatai ora*i. ūtaa <u r**'
waMMMM kai** *a «•*• ■****«• i» 
aOtvae a ai krata* aarbantaa* ir
ta**** •"•* *O*MM*n>*a

■ 
B 

i

J.
field avė., Chicago, III.

J. Petraitis, 435S So. Washtcnaw 
avė., Chicago, HL

B. SeklcckiH, 3427 Auburn avė., 
Chicago, III.

A. Valančius, 1442 So. 49th Ava, 
Cicero. III.

A. Naiuėda, 1641 N. Paulina St., 
Chicago, 111.'

J. Rupija, 4430 So. Maplcnood 
nvc., Chicago, IU.

Kun. ŠL L. Kruštta, 3230 Auburn 
avė., C hicago, 11L

F. Veryga, 4539 So. Maiuhfield 
avė., Chicago, III.

Prof. kun. I’r. Bučya, 2634 W. 
Marquetto Iload, Chicago, 111.

Kun. Ig. Albavieitut, 717 W. 16lb 
St., Chicago, 111.

Kun. F. Kudii-ka, 2337 W. 23rd 
ut., Chicago, 111.

A. Burgi*, 726 W. 18th »L, Chi- 
engo, 111.

Agitacijos komisija:
I’rof. kun. Pr. Bučya, 2634 

Marųucttc Itoad, Chicago, 111.
St. Juravieia, 726 W. 18th 

Chicago, III.
A. Dargia, 726 W. 18th at., Chi- 

cago, IU.
B. Ncnartonū. 4412 So. Riclt 

inotid at., Chicago. IU.
J. šliogeria, 1447 So. 50th avė., 

Cicero, III.

Fair-

W.

*t..

“DRAUGIJA” g
tlnvotnr 6 "Dniuinjoi*” numeriu* pu 2 num. vienoje knygoje |

Kaina vienos knygos $1.00.
''Draugijų’* gaiiMnu.* ir toliau. Ka* norite, galite pu* inus g 
utaipraiuiueruoli. j|

Metams S6.00. Prisiunlinesime kaip tiktai gausime. |
■ S■ I ■
■ 
■ ■ I
I 
I
B 
I

Dvnaiškijai skiriamas menesiais laikraštis

“GANYTOJAS”
rc<1:>ini<ijaiiuta pn-lnlu A. Dambrauokuii. padedant kun. M. Vait
kui. Lmkruitia didumo 32 puri. Ji* talpina atraipmiių iš pla- 
čhikkm dvAsiakųjįj tnokrio srities, atcnguiK informuoti akait/to- 
ju« apie liažnytAtij-nuligijinj gyveninuj apskritai paiuiiilyj ir y- 
pnė Lietuvoje, l.clg ir gvildena jriuriu* gyvuosiu* tuuaij dvaaiš- 
kij,fS gyvenimo klausimu*. Laikraščio kailiu: 
Amerikoje 810.00 Anghjoje 25 šilingai
—--------------------------------------------------------------------------------------  ■

“ŽVAIGŽDE”
Eina sykį j mėnesį. Kaune.

ši* Luikrašlis akiriamiui katalikų dvanikiem* reikalam* apru- 
plati: Ii |»aduntų nurodymų, ka* bu* jame rašoma matyti, kud 
bn« labai įvairinus turinio ir pilna* malonių pariiAaitymų. Re
daktorių* kun. M. Vaitkų*.
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingų

. Visus galite užsiprenumeruoti “DRAUGE“.
Ka* norite tiauog nu tų laikraščių Admiuiitracija Mirinešti tai 

trvartoj* ij adrcMl: g

KAUNAS, DiDZ. VILNIAUS G. N. 34 UTHUAN1A. Į

■Bi

Pirm. — Antanas Sutkus, 1317 S. 
Victury Str.

Vice-Pirm. — Steponas Keliolis, 
1228 So. Virtorj’ Str.

Nnt. Rašt. — Jurgis tinkantis 
1201 So. Victory Str.

Finansii-Rašt. — Tavadoros Sta- 
nulis 502 So. Utica Str.

Knsicrius — Antanas Bakšy.- 1339
. So. Victory Str.
Ka** Globėjai: —

1. Pranas Kaadclovičius 1017 — 
Eipht Str.

2. Jonas M. Lcškvs 1329 So. Juck- 
son Str.
3. Petras Pocius 726 Eiglil St. 

Maršalkos:—
1. Kazimieras Stulgim>kis 1339 S.

Victory Str. ,
2. Jcruniinita «unulnax 759 Shcri- 

don Road.
Knygius- — Pranas Kupturauskia 

1321 So. Victory Sl.
Vėliavos ncšėjns: — Stanislovas 

Crbonas 911 Eight St.
Organo l’žžiurėtojita — Kazimie

ras Burba 1416 S. Prescott Avė. 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-Uu dienai pinwl 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -ma 
valanda po pietų, Lietuviu svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Stra..Wuu- 
kegan Illinois.

M
i

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖ. 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai:

Grigaliūną*, pirm., 1437 So

Smai-

T.
llth St.,

Jurgi* Bataitia, vice pirin., 1428 
So. llth St,

Aug. Jukniali*, fin. rašt., 1G26 
Ncw Jcrocy avo., *

Prot. tKikr. Kazimiera* 
džiunaa, 1017 Sivifta Avė.

Ižd. Antanas Cižaucku, 1318 
New York A ve.

Komom glob. Kazimiera* Lukžia 
ir Jonu* J **■*

Maršalka Pranu Dauginiu.
Susirinkimai atsibūva ku antrų 

ncdėldieuj mėneaio.

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
V AK. PA.

Pittsburgh, Pa. 
Valdybos Antrašai:

J. P. Petraiti*—pirmininku*,
J. Janauukita—vice-piruiininko*.
J. \V. Patckcvich, nutarimų raš

tininko*.
J. Daukiyz — fitmn*ų raštiinukau. 
B. W. Wouhncr—iždininko*.
DirektoriaiS. Simanavičiai, 

J. Pakrrjvnui, S. Liutinrium, F. 
Vcnriovas, J. Mnrrinkcvich, P. 
Bardzilaucka*.

Ligonių dink toriuiJ. Kybar
tu, P. Marmoku.

WESTPULLMANIECIAI !

Atkreipiame Jūsų atydų, 
kad pa* Jus dienraštį “Druu- 
gų" atstovauja p. M. Kiupe 
lis 12115 So. Halsted SL

Pa«» Jj Įgauti SOMllBU

nusijnrkti '.‘Drangų’’, taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir 'apgarsinimų paduoti į 
dienraštį.

t

Talepbona: Y ardu <«*>

OŠERKA_ 
A/SHUSHO

Tūrio jtatyrtma. - 
moterių llfoaa: ra- 
peattncal prlllu- 

■| nu llaooo Ir kudl-

7 vi kj talka U*o&

Chicago. IIL

■
K■■
I
■
■ 
I
■
■ 
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VVrSkasI
ADVOKATAS ■
O/taaa DMnitralyJ:

29 Soutli La Šalie Street
Kambarį* M4 

TcL Ocntnd U9O

Vakarais, 812 W. 33 St
TcL Virte 4441

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS.

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R K. TEDE- 

RACIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

1

Kur*. Pr. Bučya, prezidentas, ; 
2034 W. 67-lh str., Chicago, l 
III.

Kun. J. J. Jakaitis, vice-pre- ' 
ridentas, 41 Providcnce str., 
Worcester, Moss.'

Kazys čosnulis, vice-pres., 
456 Grand str., Brooklyn, N. 
Y- _

Jonas E. Karosas, sekreto- ■ 
rius, laikinas antrašas 381 
Wcstminster avė., Detroit, . 
Mich. •

K. J. Krušinskas, iždinin
kas. 456 Grand str., Brooklyn, 
N. Y.

Iždo globėju:
Kun. M. Pankus, 443 Park 

avė., Bridrenort. Conn.
L. šimutis, 456 Grand str., ] 

Brooklyn. N. Y.
PIRKITE LIETUVOS VAŪ ] 

STYBtS BONŲ- 
a

1 t
- • V ♦
■A *

KKIK.lt


T

CHICAGOJE.
.........—----------------—------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

iš CHICAGOS LiETUViU 
KOLONIJŲ.

Iž TOW* OF LAKI .tUUUM IIIIH lutmi iinimi mnni

SUAREŠTUOTAS LEITE 
NANTAS WANDERER.

Penktadienis, liepos 9 d., 
Šv. Veronika Jul.

šeštadienis, liepos 10 d„ 
šv. Septyni Broliai kentėtojai.

SU GAZO KOMPANIJA 
NAUJAS TRUKšMAS.

Nežinia kaip tas bus patvar
kyta.

“Statė Puldic I’tilitiv'*’ ko 
misijii išnaujo užverčiama nn- 
siskundimąjs prieš guzo kom
panijų. Dalykas ve kame;

Nesenai ta komisija gazo 
kompanijų autorizavo suverto 
janiui garui pa<li<linti kailių. 
Padidinta kaina turėjo veikti 
sn birželio 16 d.

Tu jiačių dieną nr keliomis' 
dienomis vėliaus guzo kumpu 
nijos moterių skaitytojai (ka
trie po įminus vnik.V-ioditmi 
užrašinėja suvartoto gazo kie- 
kyl^*), kaip kas mėnuo |»erė- 
jo per namus ir pristatė kom
panijos ofisan užrašius.

Kompanija iš tų užrašu )«• 
darė sąskaitas žmonėms 
lig naujos kainos, vietojo 
nos nr kelių dienų.

Suprantamu, žmonėms 
daryta didelė neteisybė,
jas išnaiulojimns. Ir todėl pa
kilo sklindai prieš kompaniją 
už tokius darbus.

Jei kompanija teisingai el
gtųsi, tad sekančiose sąskai
tose atskaitytų ]H>rimtiis- nuo 
žmonių pinigus.

Bet kas gali pasakyti, 
taip bus padaryta.

Gazo kompauiją šiandie 
paliečia jokia kontrolė.

su- 
vie-

pa-
nnu-

UT

n<«-

PIKTADARIAI PRIMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Reikalavo nurodyti savo 
auksų.

9

?nkoma, jis pns- 
mnžąjniii kambaryj,

Buvo pakilusios kuliais, jog 
John Gallagher, 65 imdi.i, tu
rįs ilnug pinigų. Savo auksą, 
hnvo 
lėpęs
užpakalyj jo plnikomos barz- 
dnskutyklos. 3823 So. Halsted 
gnt.

Užpraeitų naktį du piktada
riu užpuolė barzdnskutyklą. 
Paėmė $8 iš registerio ir pas 

\aenį pareikaluvo nurodyti, kur 
jis turįs auksą.

Gallagher sakėsi, ka<l 
neturįs aukso.

Piktadariai jį baisiai
daužė ir nuvilko j užpakali
nį kambariukų. Tenai tiedu 
niekšu grūmojo visai nužu
dyti žmogų, jei jis nepasaky- 
rięs, kur laikąs auksą.

Bet jirihlokštns aeriis nieko 
neatsakė į jų grūmojimus. Pi- 
ktnilarini pamanė, kad jis jau 
įniršius, kuogreičiniis išdūmė.

jis

np-

PRANEŠIMAS.

!

Dr as M. T. Strikolis 
turintis savo ofisų jx» num. 
1757 W. 47 Str., dabar per- 
tikėlė į Peopluti Teatrą, imi 
mnn. 1616 W. 47th Gatv., rei
kale galinai kreiptis tenai.

f
A. PrritAYI* S, FABIJONAI

A. PETRATIS & CO.
Mortgage ' Bank

RCAL ESTATE- INS'JRANCE 

European AmericanBureau 
Sivao* *■■■(»• Pargus**

Intariamas savo moters nužu
dyme.

Kiti.oiml šioj vietoj lmv< 
pranešta, kaip buvę- S, V. ar
mijos leitenantas \Vanderor.4u 
savo, moterimi vėlokai vaka
re ėjo namo.

Namų prieangyj siisiilnri* 
su plėšiku. Tasai plėšikas nu
žudė leitenanto moterį, gi lei- 
lenantas tuč tuojaus iš revol
veriu patiesė plėšiką.

Tasai nužudytas intariauuis 
plėšikas nebūvu pažintas, 
|ier vienas.

Tnojuus ]M> to detektivai 
tylomis pnidėju tyrinėti 
nepaprastą atsitikimą. Ir 
sektn nurodymų, kad lurbiit, 
|mis h ilenaulu nužudęs sa
vo inoterj ir podraug nežino
sią žmogų. Nes aiškiai patir
iu, jog įwi nužudymo leitenan
tas pasiėmė nuo inlaritimo 
plėšiko rvvolverį ir šalę jo 
lavono pametė nuosavų r»-vol 
verį. Abudu yni armijos revol
veriu.

Leitenantą- \Viinderer prisi
pažino tai juidiu'ęs aiškinda
masis, jog intarinmojo plėši
ko revolveris buvęs geresnis. 
Totlel ir su mainęs.

Simreštiiutu dar ir kitu du 
Icitonanlu artimu žmogų. Ma
tyt, Ims išvilktas aikštėn koks 
nepaprastas daiktas.

kas

pu
to

SU-

SUIMTAS SVARBUS VAGIS

Trys poliemonai naktį ėjo 
pro šalį vaistinės, 5122 India
na avė., Iš vidau* vaistinėm 
ĮKi.-igirdo koks tni nepaprasta* 
braškėjimas.

Jie sustojo ir ėmė kiaušy 
tigs. Tilo metu imt kitas du
ris iš vaistinės sjiruko laukan 
trys piktadariai, sušoko luu- 
kinnėinn jų nutomobiliun ir 
nuvažiavo.

Bet vienas piktadarį* susi 
vėlino kiek išbėgti vaistinė* 
ir tą Įingavo ]»olicmoiuii. Jis 
mėgino dnr šauti į j>olieiim- 
nu*. Bet revolveri* neveikė.

Suimtas yra ĮMilicijni žino
mas vagis George Bissett. Jis 
pernini nužudė vienų detek- 
tivą. Buvo teisinas Įiaiiuosuo- 
tas.

ši am lie jis sakosi, jog su 
vagyste vaistinėje neturė
jęs nieko bendra. Girdi, “uis 
linky!*** jį užnešusios viriu* 
linėn kaip kartas tuo metu, 
kuomet ten buvę įsikruustę 
vagys."

Tegu galas ima *U tūkiilu 
piisiteisinitnu.

BAIGIASI MIESTO DARBI 
NINKU STREIKAI.

Jau kuone viri miejdinių 
darbininkų streikai pasibaigi 
(’hiengoje. Tie streikui buvo 
pakėlę daug truksmo. Vit*- 
iiieins darbininkams j»zt<li<lintn 
užmokestis, kitiems pažadėta 
ta* padaryti.

Darinn'nkni nii-prendč, kad 
streikai jum Juoda jokios imu 
dos ir tislcl nutarta imties 
darini.

Ateinantį šeštadienį (’liira- 
gon nuvažiuoja atstovai visų 
tų politikos frakcijų, kurioms 
nepatinka nei republikonų, 
uei demokratų partijų šiandie
nini* veikimas.

Suvažiavę atstovai , įkurs 
• •’ rfv" iv ViUvrity piuu,i*H»V 11
luinuos savo kiu ididntę į ša- 
liet* prezidentu*. *

VARGONININKŲ DAR
BUOTĖ.

---------
S. L. R. K. A. Vargonininkų 

Chicagos kuopa laikė pusmeti
nį susirinkimų 18 d. birželio, 
lltjit m., B(M»thovi»no Konser
vatorijoj. Susirinkimai) atsi
lankė nemažai narių. Buvo ir 
.svetyk p. A. Alekris iš Detroi
to. Mieli., kuris susirinku
siems pridavė daug energijos. 
Dar niekad nebuvo musų kuo- 
įkiš tokio gyivaus susirinkimo 
kaip šis. Gal dėl to, knd jame 
turėjome svetį.

Daug naudingi; dalykų nn 
tarta, vjiaė visiems vargon. iš
vien darbuotis ir tobulintis niu 
z.ikos srityje, kad niusų maži 
ką kaip Imžr.ytinė taip ir įmi- 
sniilinė kiltų augštyn.

Toliau prisiminta ir apgai
lestauta draugai, kurie aplei
do Suv. \ alstijas, k. a. p. K. 
Mikalauskas, kuris iškeliavo 
Lietuvon ir p. .1. Kudirka, 
kurs iškeliavo Italijon baigti 
pasaulinę dainavimo šaką. Iš
reikšta geriausi linkėjimai at
siekti savo tikslą.

Ant gnlo liko išrinkta nau
ja valdy ki iš sekančių asme
nų: 
Pirm. ... 
Vici’-Pi rm.
Itašt.........
Kas..........
Kasos Glob. .

Galima tikėti, kad Chicagos 
Vargon. kuopa išsirinkus mm 
ią ir gabią vahlylię dauginu 
nuveiks muzikos srityje.

Geriausio pasiekimo naujai 
muši; valdybai ir visai kuopai 

Narys.

p. A. S. Pocius. 
.......... L Balsis, 
.. B. Lnuraitis.
,. .1. Brazaitis. 
... V. Niekus

IŠ NORTH SIDE.

Gražioms juivnsario dienoms 
užėjus, visi poilsio dienomis 
kraustosi iš sunikusio miesto 
j girias arba j užmiesčio kam- 
|H*lius, kur pasidžiaugia gam
tos gražumu ir Įmkvėpuojn 
tyru oru.

Įvairius piknikus ir šeimi- 
tiinius išvažiavimus ypatin
gai rengia jaunimas.

Tokiame išvažiavime lemta 
iiuiit buvo Imti nedėlioj, birž. 

1920 Jvfferson’o miškuose, 
Vyčių

• 
vyčių 

parap.

27. 
kurį įrengė Lietuvos 
5 kp.

Išvažiavime apart 
dalyvavo 8 v. Mykolo
chorus ir daug svečių iš kitų 
kuopų.

Linksmai jaunimas leidę 
laikę, žaisdami holo (bąli), tc- 
nnis ir draugiškai šnekučiuo
dami.

Paskui šeimininkės pagnmi- 
lio slidus.

l'žknndžiaujant keletas iš 
įžymiausių darbuotojų pasakė 
prakalbėles. KalliėtojiiiiiH už
baigus kalbėti ir |>asisotinus, 
vietinis parapijos choras jio va 
dovyr-tc J. Brazaičio padai
navo keletu dainelių. Dauge
lis iš svetimtaučių atydžiai 
klausės lietuviškų dainų. 
Kuomet chorus pabaigdavo 
dainuoti ir jie plojo ^ranko 
mis. Saulutei slenkant už uii 
šk<» vieni vyrai ima. dainuoti 
žinomas Lietuvoje dainas, ki
ti vaikščioja, kiti ilsisi 
dę ant žalios pievutės.

žvaigždėms pradėjus 
sėti, dnr valanda, 
linko ir vėl reikia 
rakusį miestų.

Neabejoju, knd 
baigsiant vakarai
kuopa įrengs panašų išvažia
vimų. Jaunutis.

SUKČ-

mirk-
pra.«-kita, 

grįžti įsu-

prieš užsi- 
dar vyčių

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W8.8.).

Alnmnų 1 kuop.i laikė vienų 
iš svarbiausių susirinkimų lie
pos 1 <1. Susirinko laitai skait
lingas būrys jaunimo ir gyvai 
Kvaretė\kuopos reikalus.

Bernaičiai alinimai yra su
siorganizavę i“]n(i<iorTvain”, 
kurie gražiai žaidžia. Jiems 
kuopa supirko tam tikrus j- 
raiikiua. Dabar jie, užuot gat
vėmis lakstyti, gražini ir nau
dingai praleidžia laikų.

Nieko nesigirdi iš mergaičių 
pusės. Gal jos nenori garsin- 
ties. O jei dar nieku neužsim
inusios, tai patarčiau organi- 
zuoties ir išgalvoti kų nors 
gražaus.

Kuopos valdyba kitiems Mie
tams paliko ta pati. t. y. dva 
sios vadovas gerb. kun. N. Pa
kalnis, pinu. Z. Bajoriniutė, 
pirm, pagelti. — I*. Jansonas, 
nutarimų rašt — Z. Jurgai* 
rintė, fin. rašt - S. J‘avinus-j 
kaitė, ižd. — J. Jrsulaitia, ko-į 
respondentas .1 Mnrtinkus.l 
maršalka — K, VailivittUtė.

Musų dvasios vadovas kun. 
N. Pakalnis dar yra išvažia
vęs ant viikacijų. Visi Alumnai 
nuoširdžiai linki linksmai pra
leisti vakari jas ir sveikam su
grįžti. Alumnč.

CICERO, ILL.

Vyčių gegužinė.

Birž. 27 d. L. Vyčių 
kuopa su savo prioteliais tu
rėjo štūniininį išvažiavimų 
Riversiilės niiškuose. Pasige
rėjo gamta, lietuviškai pažai
dė ir taip labai draugiškai 
diena tajai praleista.

Pr.

14-ta

RED. ATSAKYMAI.

Vyčių komitetui (Spring- 
fielde, III.) dusų koresponden
cijos negalėjome patai piliti 
prie* 5 d. lie|M»sį'|»es vėlai prl- 
siuntėt

o PRANEŠIMAS.
————— •

Rubsiuvią tini 2G9 skyrius 
rengia didelį išiafiavimę j Jef- 
feraon giria* nedėlioj, liepus II. 
Pradžių 10 valandų. Buk suruošto 
puiki programa. Visu* prašome 
atsilankyti.

Komisija.

Iš LIETUVOS.
PAIEŠKOJIMAI.

E
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Icškonins yra ' 'irooavičing 
tanas seniau gyv.nęs Pibodot* mie
ste, Amerikoje, nuo kurio jnu 7 me 
tai kaip negaunam* jokio* žinios.

Prašoma* atsiliepti šiuo antra
šų :
Lietuva, Kaunan. / BailrKiĮ Pulkas 
Trubočiij Komanda.

.Martinui Kazlauskui.

Motiejaus Mirkoviėio, U Giuiit- 
nų kaimo, Prienų parap.. Mari- 
jampuli** apskr. ieško 
na*. Ant rasas: 
Lithuania — Kaunas, 
Tfikhikts bu toli jonas, 
Pftrukaitskui 
Pranui).

Kur yra: 
Petraičiai i 
Prienų parap., Marijam;>alė« np- 
skr. Ant ražas:
Lithue.nia — Kaunas 
Technikas batui i jotuu, 
P( truiaudui.

•Kur yra: Motiejų*
Gimini Sakai iškių kaimo, Igliau
kos parap., Marijampolės apskr.

Antrašas:
Lithunnia — Kaunas, Ehklro — 
Technikos batui i jonas, Karininkui 
Pctivfauskiii (įduot Juozui Gir
niui).

Juozas Rumba Giniunų kaimo, 
Prienų parapijoj Marijampolė* 
apskričiu ieško cinunaų m £>■ *j aut
inę. Antrašas.
Juozui Koki ubą i. Omtuaų Karmas.

An-

brolis Fra-

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

PIKNIKAS! = 
E 
f 
E

♦

Nedelioj, Liepos 11 d., 1920
NATIONAL GROVE, ... Riversjde, HI.
Pradžia 10:00 vai. iš ryto įžanga 25c. Ypatai.

=

Dar neužmiršome pereitų melų pikniko, o jau vėl tVestsaidicčiai gamina lenktine*. Bet lok- | 
tinify šimei bus keleliui. Dainę lektinra nė neminime. Viduryje daržo, kaip gaidys, stovės rau- s 
donų* *t raikė r ik. Kbandykit visi l'hicagicčiai savo jiega* ir sveikata*. Pažiūrėkit, ar visi, kurie ■ 
daug tveriate, priversite irtraikerj "giedot.” Ištirkite taipgi We*tstaidieėių namų darbo skanių gė- S 

rimų ir patys nunpręsite katra šeimininkė pagamina gardesnių* yra verta dovanos T =
Piknike bus išhširons siuvamos mašinai ir ^uksinio laikrodėlio. Bus muzika ir šokiai.

Visi, tad į Aušros Vartų Parapijos Pikniką. Visi j National Grove (Darių). Riverside, = 
Imkit 22-rus karus iki galui, o paskui La Grange iki daržui.

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAS. |

hUOuiu* rainiu*, {malus i'runai, 
ilarijampolis apskr. Lithuania.

Paieška u savo pusbrolio Antanu 
Adomo sūnaus Gnibaua Paeina 
iš kaimo limiškių, Skapiškio pa
rapijos, Kauno gub. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu: PclUuirpa* 
Spcici*. Kauiuis. Laisve* Alėja. 
52 Tcclusytės knygynas.•

Jnraiunai Kazimieras, mano dė
dė ir teta Ona, prašau atsiliepti 
ir atsiųsti adresą, šiuo adresu: 
Lietuva, paštas Sulsiėius, Pane
vėžio apskritie* mokytojui Stasiui 
Jnnauskui.

S.P. Mano dėdė ir teta jau prieš 
knn; gyveno Amerikoje. Esant kn- 
n» aplinkybėm* žuvo adresai ir 
visi giniiniu. pas kuriuos galėčiau 
gauti adresą.

St Janauska*.

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

•K

Kalno* kurio* pritinka kiekvie
nam klKenlul. Clvarantuojnme kad 
■tilauplnslme jum* 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nakurle 
dalykai maliau negu whole«ale 
kalno*.

Vyru Ir Jaunu vnlkynu gatavi 
drabužiai padirbu ant užaakymo 
bot neataMaukU ai u tai ir averko- 
tal au dirželiai* ir be, for fltt‘nr 
Ir kitokio Btyllaua $!!.5O Iki $C0 
Pamatykite m u* u apectiale eile 
■lutu Ir overkotu po 115, 11.50. 
120. $23.M, $2$. ir »1O. Jnndl 
Siutai po 145 Iki 155. Molino* vil
nos alų tol po $15 Iki $50. Valku 
■lutai tr orerkotal $5.50 Ir suei
čiau. Vyru keline* $5. ir augAčlau. 
Molino* puivilnea keline* $5.50 Iki 
$17.50. Specijalla nuoMmtla 5*į ant 
kiekviena pirkinio *lundlepio 1 
Europa. ’

Atdara kiekviena diena tkl $ 
vai. vakare Subatoml* 10 vaL Ne- 
dMlumte Iki * vai. vakarti

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

a-

■

■
■

■ 
I

■ 
I

■
■
■z

Elrktro — 
Karininkui 

(įduot MickrsnHui

Motiejus ir Juozas 
iš riudižkit; kaimo,

Efiktry — 
Karininkui

■■■
Parsidnoda “Draugo” mūrinis namas. Stovi gero

je vietoje ant kampo So. Wood St ir 46th Str. arti 
lieuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga- 
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.

Norėdami gauti informaciją, kreipkitės šiuo adresu:

“DRAUGAS“ PUBL. CO.

1800 W. 46th Str. Chicago, UI

B
■

■

I
■

■■■mm*?
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NAUJAS TEATRALIS VEIKALAS

| Dešimts Mėty Smuklėje
■
K

E

i
!

Vertė

Jonas M. Širvintas

Kaina 50c
9

Daugiau imant nuleidžiamas nuošimtis
Adresuokite: «

=

E

“DRAUGAS” PUBL. CO. o
Ę 1800 W. 46th Str. Chicago, I1L

TiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmtiiuiiiimiimiiiimniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiū

E
=

i

sc

f 
I

ERNEST WEINER
DRY 000D6

1800 W. 47th k&mp. Wood SU 
, Mm duotezn* AvigstM aplipu
Ketvargala tr Hnbatomia

Dideliam* paatrinklm* gaunami. 
*1*00* tuauruoMA. Arutra-
tlal klahS. tr <ainttd*. "s

ir Vincu

79c
Pluksnos

PLUNKSNOS.

Pluksnos
79c

lumitniiiiiiiiiiniiiimiitiiiiiiitntitnttni

Carter’s Uttle Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Mula l’ig-ulka
ilsia. iH.aaa

Mdia Kaina

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikru tari paiiraJym*.

n
Partek s iron pilus

’«sdu. Jum. lugclbcs. iMuncgtukltc C
▼

IIMIIIIIIIItlIlilIilIlIlIlilIlilIl'ilIlIlflIilIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIUillIlilIlilimillll

=
ŽVAIGŽDUTE

Graži Maldaknygė
YpU a; rinar.tišns prie Kanas KesnoBljae, Epys*1* 

nedidelė, balti kaulinis’! spd*n»l4 ant apdaro V. Jėzau* paveik- 
■Ink, uhbiroinn sagutė.

Kaina — S1.75 (su kryželių viduje)
% • 1.60(bekryžtiio)

j Norėdami gauti kraipkitėi j

“DRAUGA8” PUBLI8HING 00.,
| 1830 W. 46 th Street, Chicago, HL
miHuiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniimiiiiiiiiuniiiiiiniiiinniifnimttntnmn
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